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Élénk tempóban megkezdődön a Tiszán 
a hajóforgalom 

Gabonát szállítanak német, bajor, osztrák és francia uszályok 
(A Bélmagyarország munkatársától.) A Ti-

sza a miit év nyarán rekordforgailniat bonyo-
lított le, ami szükségessé tette a szegedi kereske-
delmi kikötő kibővitéjírt. A város a révkapi-
tánysággal beosztotta a kereskedelmi kikötő 
uj szakaszát. A nyári fürdőket, csónakházakat és 
kikötőálloimásokat a partszakasz egész hosz-
szában összébbvonták és ig-7 közel 300 méteres 
hosszúságban bővült a kereskedelmi kikötő. 
Előrelátható, hogy az idén még nagyobb uszály-
forgalom lesz a Tiszán, mint a mult eszitendő 
folyamán, amikor is 4000 vagon forgalmat bo-
nyolítottak le. 

Az intenzív uszályforgakm pár nappal ez-
előtt már megkezdődött. Érdekes körülmény, 
hogy legelőször az idén egy bajor uszály jött 
falfelé a Tiszád Szegedre, horogkeresztes zászló 
alatt 'A bajor hajó aarabárut hozott Szegedre 
éc innen 28 va?on guibjinát — rozsot és kukori-
cái — szállított Bnailáta. Azóta nap-nap után 
több külföldi uszályhajó érkezését jelzik Sze-
gedre, a héten két osztrák, egy német és egy 
frrrvria haíó rakodott a Tnzán. búzát, rozsot. 

''rpat és kukoricát szálíitottak külföldre. M e m -
ző a tavaszi uszályforgalom nagy méretére,, 
bogy már most is, naponkint 40—50 vagon ga-
bonát rakodnak be Szegeden az uszályokba. Ta-
valy csak májusban vette kezdetét a forgalom, 
jóval kiyeibb mértékben, mint most, az idén 
három héttel több kezdődött a rakodás. 

Egyelőre Szegedről csak az exportálás je-
lentős, a gabonát a környékbeli városokból és 
községekből vasúton szállítják ide, itt átrakják 
az uszá'yokba, amelyeknek legközelebbi állo-
másuk: Bral'a. A tengeri kikötőben ismét át-
rakják a gabonát tengeri gőzösökre és tovább 
expediálják Hollandiába, Franciaországba. Rö-
videsen Szegedről többszáz vagon gabonát Bécs-
be szállítanak, a magyar—osztrák gazdasági 
megegyezés erediményeképen. Meglehetős kerü-
lő és hosszadalmas ut ez, de még igy is ki fi-
zetőbb, mint a vasúti fuvarozás. Az idén meg-
ismétlik a dohány exportálását is, tavaly nyáron 
a • szegedi kikötőből többszáz métermázsa do-
hányt szállítottak Hollandiába. 

Már ápri l is 28-161 k e z d v e é r v é n y e s a 
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UJazásl Igazolvány a vásár képviseleteinél és a Menetjegyirodában kapható. 17. 

Vigadóban tartott legitimista vacsorán beszé-
det mondott és beszéde következtében egy ki-
hasított rész célzatos beállításával átlátszó po-
litikai hajsza indult meg ellene. Bármennyire 
is meggyőződése, hogy intelligens és jóhiszemű 
ember nem tételezheti fel róla, hogy a magyar 
hadsereggel szemben bármilyen sértő dolgot is 
mondott volna, őszintén sajnálja, ha a kérdés 
célzatos kezelése miatt a tisztikarnak bármely 
tagjában szavainak helyes értelmezése tekinte-
tében félreértés támadhatott. 

Ezután megmagyarázta, hogy mit mondott 
a vacsorán. Végignézve a jelenlevő tömegen, 
nem tudott kitérni a megállapítás elől, hogy 
ott a társadalom minden rétege képviselve volt 
és hogy soraikban kémek és hazaárulók nin-
csenek. De amikor arról beszélt, hogy a legiti-
mista vacsorán kik nincsenek jelen, utalt azok-
ra, akik az ő meggyőződése szerint nem marad-
hatnak távol a legitimista mozgalomtól. Elitél-
te azokat is, akik IV. Károly lelkiüdvéért tar-
tott emlékmiséről távolmaradtak, olyanok, 

akik az élő király kegyeit élvezték. Nem tagad-
hat ia, hogy azokra gondolt, akiknek szerinte 
tipikus megtestesítője a miniszterelnök, aki 
soha nem mulasztotta el kidomborítani volt 
vezérkari katona tiszti minőségét. 

— Az üpy illetékes hatóságok kezében van 
és a hatóságok bírálják majd el. hogy a kije-
lentés, amely a sajtóban megjelent és amely 
ma már a gyorsírói jegyzetek'és tanúvallomá-
sok alakjában a külföldi újságírók előtt is el-
hangzott, a következőképen szól: 

„Azért hivtuk meg ezeket az urakat (ujság-
rrókat), lássák, hogy itt a társadalom minden 
rétege képviselve van és nincsenek itt haza-
árulók, kemek és vezérkari tisztek." 

B e r k y Gyula válaszolt Pallavicini beszé-
dére a jobb oldalról. A budai vigadóban el-
hangzott beszéd tartalma — mondotta —, ta-
núvallomás formájában a hatóságok előtt fek-
szik. Ennek inkriminált része igy hangzott: 

„ . . . azért hivtuk meg ezeket az urakat, (tud-
niillik a külföldi újságírókat), lássák, hogy a 
társadalom minden rétege képviselve van itt és 
nincsenek közöttük hazaárulók, kémek és ve-
zérkari tisztek." 

B e r k y Gyula: Sajnálatos a szellem, amely 
Pallavicini felszólalásából kiütköződik. Köz-
életi férfiúnak, politikai ellenfeleivel szemben 
nem szabad megfeledkezni arról a kötelesség-
ről, amelyet számára a közéleti tevékenység 
előír. Pallavicini elfelejti, hogy vannak még a 
magyar közéletben férfiak, akik jól emlékeznek 
arras amikor K á r o l y i Mihály előszobájában 
üldögélt, emlékeznek ellenforradalmi tevékeny-
ségére, amelyet a Sacher-szálló környékén ki-
fejtett. Emlékeznek azokra a tanácskozá-
sokra, amelyeket Siófokon folytatott. Emlé-
keznek Bethlen István gróf volt miniszterel-
nökkel szemben tanusitott magatartására is. 
Az a véleménye, hogy a budai és mostani be-
szédével kapcsolatban sem a magyar nemzet-
nek,, sem pedig a Habsburg-háznak nem hasz-
nált. 

F a r k a s István végül indítványozta, Hogy 
a költségvetés tárgyalását a Ház ne délután 4 
órakor, hanem délelőtt tö órakor kezdje meg. 
A többség az elnök indítványát fogadta el. Az 
ülés 6 órakor ért véget. 

A gyermek élete 
Dr. Imre Sándor előadása a Dolgozó Nők 

ankétján 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Dol-

gozó Fők Csoportja a nevelői gondolkodás el-
mélyítése érdekében érdekes ankétet rendez. A 
háromnapos ankét nénteketi este kezdődött a ke-
reskedelmi és iparkamara dísztermébe.! dr. Imre 
Sándor egyel írni tanár értékes előadásával, 
"melyeket Kárászné Szivessy Mária megnyitó 
beszéde vezetett be. Imire professzor előadásá-
ban rámutatott arra. hogy mennyire kettőssé 
vilik a gyermek élete az iskolábalépés pillana-
tától fogva. Vázolta ennek a kettős éleinek a 
gyermekre való hatását, következményeit, majd 
felhívta a szülők 'és az iskolai nevelők figyelmét 
azokra a kötelezettsegekre, amelyek a gyermek 
eme helyzetéből reájuk hárulnak. Előadásával, 
amelynek középponti gondolata a gyermek ja-
vának, Igazi érdekelnek szamelőtt tartása volt, 
kijelölte az ankét feladatát ós irányt szabott a 
'ésőbbi megbeszélések számára. 

Az <'rtékes előadásért a nagyszámú halgató-
ság nevében Kárászné ozlvassy Mária mondott 
köszönetet Bejelentette, hogy szombaton este 
7 órakor Pogány Margit, dr. Firbás Oszkár és 
V"Z6 Károly folytatják az ankét előadásait. 

fi Máv. leirata 
a Kereskedők Szövetségéhez 
a harmadik gyorsvonafpár 

megszüntetéséről 
(A Délmagyarország munkatársától.) 'Jelem-

tettük, hogy a Szegedi Kereskedők Szövetsége 
az elmúlt napokban felterjesztéssel fordult a 
Máv. igazgatóságához és a felterjesztésben szó-
vá tette a megszüifteitett harmadik gyorsvonat-
pár ügyét. A Máv. igazgatósága a szövetség fel-
terjesztésére a következő leirattal válaszolt a 
szövetségnek: 

„Az államháztartás minden ágazatában szi-
gorúan megkövetelt takarékosság, valamint az 
államvasutak súlyos pénzügyi helyzete a me-
netrendi kere* racionalizálásét is szükségessé 
tette, aminek egyetlen célravezető alapelve csak 
az lehet, hogy az utasforgalom nagysága és a 
saamétlyszállitóvouatok mennyisége összhangba 
hozassék. Ennek folyamányaképen a budapest— 
szegedi fővonalon is a három gyorsvonatpár 
közlekedtetése helyett a két gyorsvonatpáros 
rendszerre térünk át. 

A két gyorsvonatpár menetrendje a követke-
ző lesz; Szegedről indul 6 óra 28 perckor, Bu-
dapestre érkezik 9 óra 45 perckor, Szegedről 
indul 17 óra 50 perckor, Budapestire érkezik 21 
óra 12 perckor. Budapestről indul 7 óra 50 perc-
kor, Szegedre érkeznk t l óra 09 perckor, Buda-
pestről indul 16 óra 30 perckor, Szegedre érke-
zik 19 óra 49 perckor. 

A gyorsvonatok menetrendjének megállapí-
tásánál, mint a fenti adatok is mutatják. — 
mondja tovább a hivatalos leirat —. a legfon-
tosab igények kielégítése volt a főirányelv; 
vagyis az, hogy Szeged Budapestet. Budapest 
pedig Szegedet egy nap alatt kellő tartózkodási 
idő mellett megjárhassa. A Szegedről 15 óra 33 
perckor induló gyorsvonatot ennél a rendszernél 
azért nem tarthatjuk fenn, mivel egyrészt az a 
Budapestről Szegedre naponta tömegesen íeuta-
zókra nézve, akik 11 óra 9 perckor érkeznek 
oda, tulkorai lenne, másrészt mivel a 17 óra 50 
perces indulás mellett lehetővé válik az, hogy 
szóbanlévő gyorsvonatot Ceglédtől Budapestig 
a Debrecen *elől érkező gyorsvonattal egyesít-
ve közlekedjék, ami igen jelentékeny üzemi 
költségmegtakarítást jelent. De a gyorsvonat 
fekvésének megállapításánál fenntíeken felül az 
sem volt figy-'men k!v"l hagyható, hogy ez a 
Budapestről 16 ira ~0 perckor induló gyorsvo-
nattal Kiskunfélegyházán találkozzék, mert igy 
a- onnan elágazó vonalakon is kevesebb vonat-
tál elégíthetők ki a csatlakozási igények. En-

nélfogva sajnálatunkra a 15 óra 33 perckor in-
duló gyorsvonat közlekedését nem tarthatjuk 
fenrL » 

A forgalmi tóasirláTy vezetője: Bánhegyi s. k. 
miniszteri osztálytanácsos." 

Vakmerő trükkel dolgozó 
szélhámos éldiákokat 
fogott el a rendőrség 

(A Délmagyarország munkatársától.) A rend-
őrségre az utóbbi napokbam több feljelentés ér-
kezett be úgynevezett tarhdsok ellen, akik jól si-

került trükkel rzélhámosbodtak a városban. 
Napok óta fiatal embeirek járják a. várost, beko-
pognak minden lakásba és átadnak egy nyomta-
tott kartonlapot, amelyben a következő szö-
veg olvasható: 

„Főiskolai hallgató, árva fia vagyok, elhelyez-
kedni és tanulmányi költségeimet más módon 
előteremtem nem tudom, kérek mindenkit, aki-
hez fordulok: szíveskedjenek e lapot legalább 
20 fillérért megváltam. Az arcomról könnyet 
törő1 le és nélkülözésteljes diáksorsomon eny-
hít." 

A kartonlap neim tévesztette el a hatást. Hul-
lotak a 20 fillérek a „diákok" tarsolyába. Baj 
nem is lett volna, ha sok helyen nem veszik 
észre, hogy a diákok távozásával egyidejűleg 
a szobákból, élőszobákból is eltűnik valami. A 
károsuljak feljelentést tettek, a rendőrség meg-
indította a nyomozást. A detektívek mindenek-
előtt azt álanitották meg, hogy a fiatalemberek' 
valósággal elárasztották a várost. Lépten-nyo-
mon fehér kartonokat találtak, jeléül annak, hogy 
a ,,diákok" egyetlen helyet sem hagytak ki. 
Pénteken azután megtalálták a „diákokat". 'Ja; 
vában tarháltak, amikor szembetalálták magukat 
a detektívekkel. 

A rendőrségen kiderült, Hogy a két elfogott 
fiatalember: a"20 éves 'Czíttik Mihály és a 21 
éves Dénes József sohasem volt diák, illetve 
nem volt főiskolás. Az első egy szegvári utazó, 
a második pedig egy martonosl illetőségű má-
zólósegéő. Kihallgatásuk során beismerő vallo-
mást tettek. Elmondották, hogy ezt a trükköt 
nem ők eszelték ki, hianem Pesten hallották. 
Ezt a módszert ujabban gyakorolják a pesti 
„vagányok" vidéki városokban. Elhatároztak, 
hogy önállósitiák magukat. Szegedet szemelték 
k5 erre a célra. 

Bevallották azt is, hogy nemcsak ketten vari-
nak. Többedmagukkal dolgoztak, de a társaiK 
hollétéről nem tudnak. A rendőrség Czilliket és 
Dénesit őrizetbe vette. 


